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TEMPERAT DE LA  XOCOLATA

Importància del temperat de la xocolata
La cobertura, és una xocolata especial que es fa servir a pastisseria i bomboneria, gràcies a la 
seva duresa i brillantor.
La xocolata conté varis components: Sucre, cacau, i mantega de cacau aquest últim està format 
per quatre cristalls. Alfa, Beta, Beta2 i Gamma.
Tots aquests cristalls tenen diferent temperatura de fusió i cristal·lització. Un cop fosa la xocolata, 
els seus components es dissocien entre si, deixant la xocolata amb vetes, taques i porosa.
Per evitar aquesta reacció, em de fer passar la xocolata per diferents temperatures, per aconse-
guir una correcta cristal·lització.

La tècnica del temperat
És important que durant el procés del temperat o manipulació de la xocolata, la temperatura am-
bient sigui entre 18-22ºC, amb una humitat relativa inferior al 50%. Tot l’utillatge net i sec, ja que 
una mínima quantitat d’aigua pot espatllar tot el treball del temperat.

1.- Fondre la xocolata o descristal·litzar-la.
Per obtenir un enduriment o cristal·lització perfecta d’una xocolata, el primer que em de fer és 
fondre la xocolata  a la temperatura de 40º-45ºC, per fondre la xocolata podem fer servir un mi-
cro-ones o un bany maria. Una xocolata que s’ha fos ràpidament a una temperatura excessiva no 
arribarà al seu punt de descristal·lització i per tant el resultat que obtindrem serà un espessament 
massa ràpid i una brillantor mate.

2.- Cristal·lització o descens de temperatura.
Abocar ¾ parts de la xocolata fosa sobre un marbre del que la seva temperatura ha d’estar entre 
19º-20ºC. L’altre ¼ de xocolata el mantindrem calent a bany maria.
Un cop sobre el marbre es treballa la xocolata estirant sobre la taula, controlant la temperatura.
Si la taula de marbre no tingués la temperatura de 19-20ºC no intentar refredar-la amb gel o amb 
una llauna del congelador ja que aquest procés pot provocar problemes de sobre-cristal·lització i 
humitat, ja que pot condensar.

3.- Remuntar la temperatura.
Un cop tinguem els ¾ de la xocolata que em treballat sobre el marbre a una temperatura de 27-
29ºC, afegirem el ¼ restant que manteníem calent al bany maria, provocant així la interrupció del 
refredament. D’aquesta manera aconseguirem que la xocolata obtingui una temperatura de 30-
31ºC. Arribat aquest punt la xocolata està llesta per poder treballar.
Aquesta temperatura s’haurà de mantenir fins finalitzar el treball, si superem els 33ºC haurem de 
tornar a temperar la xocolata. 
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 -Segons el tipus de xocolata cobertura que fem servir els valors de la temperatura en els diferents 
processos varien.

Així doncs cal tindre en compte que per la xocolata negra els seus valors seran:
Fusió: 40ºC-45ºC
Descens: 27ºC-29ºC
Remuntada: 29ºC-31ºC

Pel que fa a la xocolata de llet:
Fusió: 40ºC-42ºC
Descens: 26ºC-27ºC
Remuntada: 27ºC-29ºC

I per últim la xocolata blanca:
Fusió: 38ºC-40ºC
Descens: 25ºC-26ºC
Remuntada: 27ºC-28ºC
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Informació complementaria respecte a les matèries primeres

La matèria primera utilitzada per la elaboració del farcits dels torrons ha de ser òbviament d’òpti-
ma qualitat.
Per la formulació que realitzarem estaria bé de conèixer la fitxa tècnica i els elements que la con-
tenen ja sigui per exemple a percentatges en el cas de ser una matèria prima simple, per exemple 
el sucre, o composta com per exemple el fondant, o de una gianduja.
Per tant aquí tenim un petit resum de les matèries més utilitzades per a fer els farcits.

La nata
Emulsió de greix i aigua que s’obté per la centrifugació de la llet. Es denomina “nata” la que conté 
com a mínim un 30% de matèria greixosa de la llet.
La més utilitzada en pastisseria seria aquella que té un percentatge entre 33% i 35% de matèria 
grassa i entre un 60% i 70% d’aigua.
La nata que farem servir per fer els farcits dels torrons és la nata UHT, ja que està sotmesa, en 
circulació continua, a tractament tèrmic que assegura la destrucció dels gèrmens i la inactivació 
de les seves formes de resistència, essent posteriorment envasada en condicions asèptiques. El 
tractament tèrmic es realitza a 132ºC durant 2 segons, aquest tractament és el que fa que sigui la 
idònia ja que augmenta la vida útil dels nostres torrons.

La mantega
La mantega és el producte obtingut de la llet mitjançant procediments mecànics o bé per batut de 
la nata higienitzada (pasteuritzada).
La mantega ens aporta sabor i textura als nostres farcits. El punt de fusió és de 28ºC a 35ºC.
La textura de mantega pomada la trobarem entre els 23ºC i els 26ºC.
Quina és la millor mantega per fer els farcits dels nostres torrons?
L’anhidra té un percentatge de 98% de matèria greixosa i un 2% d’aigua aproximadament. Per 
tant és la idònia per la seva baixa aportació d’aigua i la seva llarga conservació de 5 a 6 mesos 
entre 10ºc i 18ºC.
El farcit ha de tenir un percentatge adequat d’aigua, ja que quanta menys aigua més conservació.
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Els sucres
Cadascun d’ells ens aporta les característiques diferents als nostres farcits a nivell de sabor, 
dolçor, textura i conservació.
Els sucres tenen la capacitat de disminuir l’activitat de l’aigua, i cadascun d’ells té una característi-
ca tecnològica diferent.
Els més destacats per a fer els farcits tant de torrons com de bombons són els següents:

El sucre invertit.
Solució aquosa de sacarosa en la qual la seva molècula ha sigut trencada per l’acció d’un àcid, 
dissociant-se en fructosa i glucosa. La seva matèria seca és entre 62% i 81%, per tant podem 
deduir que té entre un 29% a 38% d’aigua.

El seu poder edulcorant es situa entre 120/130.(referència la sacarosa que en té 100)

Té poder anticristal-litzant, disminueix l’activitat de l’aigua, és higroscòpic(capacitat de retenir la 
humitat, és el que més estabilitza l’aigua) ens aportarà una textura tendra als nostres farcits.

No és antifúngic. 

La seva funció és:

-Estabilitzar l’aigua de les elaboracions (és a dir acull l’aigua i manté el producte fresc durant més 
temps)

-Reté més els aromes.

-Texturitza 

-Reacció de Maillard: a 75ºC es comença a cremar, per això sempre es posa amb un líquid, per 
exemple la nata, així aguanta més sense cremar-se.

Xarop de glucosa

La matèria seca arriba al 80% i un contingut d’aigua proper al 20%. 

El seu poder edulcorant està entre 30 i 65, tenen gran poder anticristal-litzant, disminueix l’activitat 
de l’aigua i és higroscòpic, però menys que el sucre invertit.

També dóna elasticitat i viscositat.

El Sorbitol

No forma part dels sucres degut a que és un polialcohol (sucre de l’alcohol). Es troba en estat pur 
a la natura i prové de les fruites.

Entre les seves característiques principals és el sucre amb major capacitat de disminuir l’activitat 
de l’aigua, és ,olt higroscòpic i bon conservant.

És antifúngic (anti-fongs).

Té un poder edulcorant entre 60-70 i aporta sensació de frescor.

En alt percentatge és laxant per tant no es pot superar els 30 gr màxim per quilo.
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El cacau i subproductes.

Pasta de cacau.

Massa obtinguda de la molta dels grans de cacau. És el principal element en la elaboració de 
cobertures de xocolata.

D’ell també obtindrem el pols de cacau i la mantega de cacau.

La pasta de cacau conté al voltant de 55% de mantega de cacau, la resta són sòlids del cacau.

Mantega de cacau.

És el greix que s’obté de la premsa de la pasta de cacau. El seu punt de fusió es col·loca sobre 
els 33/35ºC i la seva recristal·lització a partir de 26/27ºC.

Aquestes dues temperatures són vitals per entendre que aquesta ha ser com a mínim la tempe-
ratura d’emulsió d’una ganache, per una altre part 26ºC no marca la temperatura aproximada de 
dosificació. 

La mantega de cacau és l’enduridor del xocolata, és la responsable de la brillantor.  

Xocolata i cobertures

És el producte obtingut a partir de la barreja de pasta de cacau, mantega de cacau i sucre, amb o 
sense addició de productes làctics, en cas de les cobertures o xocolates de llet i blanques.

La cobertura blanca no conté pasta de cacau.

Segons la seva composició poden ser:

Cobertura: producte derivat del cacau que conté més de 31% de mantega de cacau

Xocolata: producte derivat del cacau que conté menys de 31% de mantega de cacau.

Per tant quina és la cobertura o xocolata que farem servir pels farcits?

Utilitzarem el que més s’adapti a les nostres necessitats a nivell de sabor, aroma i dolçor, ja que 
cada cobertura o xocolata té les característiques, aromes i sabors diferents segons la seva proce-
dència, la seva varietat, fermentació o torrefacció.
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Pralinés
Els farcits que no tenen aigua o quasi aigua que són els que estan fets a base de pralinés i gian-
duja, tenen una durabilitat més gran que una ganache.

Pasta de fruit sec

Fruit sec refinat sense sucre amb un grau de torrat +/-.

Pasta dolenta: és aquella que porta mots olis.

Pasta bona: és aquella que dóna una fluïdesa amb el seu propi oli, dóna aroma, sabor i una bona 
cristal·lització.

Pralinés 60%.

Sucre 40% + fruit sec 60%.

Tipus de sucre: si està caramel·litzat abans dóna més sabor. Si està sense caramel·litzar dóna un  
sabor més neutre.

Gianduja

És xocolata amb llet i pasta de fruit sec o praliné.

Fem una barreja o agafem directament una gianduja, es desfà i es refreda en marbre fins a 23ºC

Si la gianduja és negra a 24ºC, si és amb llet 23ºC, i si és blanca a 22ºC

Emplenem els motllos prèviament encamisats i piquem una mica sobre la taula, deixar cristal·lit-
zar 6 hores més o menys.
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Conservació dels torrons encamisats

Temperatura de fabricació i emmagatzematge:

Es recomana la tècnica sense cocció per a la elaboració de “ganaches” per presentar menys risc 
de contaminació en la elaboració.

La temperatura d’emmagatzematge recomanada és entre 12-14ºC amb una humitat relativa al 70%.

Acció del pH:

La majoria de les “ganaches” tenen un pH inferior a 5.

Sobre d’aquests pH es produeix l’aparició de fongs i proper al pH 7 apareixen els bacteris.

El fong sempre es controlable perquè el detectarem a nivell visual, els bacteris no.

L’activitat de l’aigua:

Hem de considerar de molta importància aquest valor. S’han de mantenir l’equilibri de la “gana-
che” en una activitat de l’aigua menor a 0.85 per evitar la proliferació de bacteris i augmentar la 
vida útil dels nostres torrons i bombons.

La incorporació de l’aire:

Hem de posar principal atenció a aquest tema ja que potser una de les principals causes per al 
deteriorament dels nostres torrons.

La incorporació d’aire (oxigen) donarà peu a la proliferació de qualsevol tipus de microorganisme. 
Això s’evitarà amb la emulsió i al llarg de tota la fabricació.

Nota: les nostres trufes i farcits poden arribar fàcilment a una vida útil d’entre 40/60 dies en condi-
cions d’emmagatzematge òptimes i sense afegir conservants a les nostres elaboracions.

Serà important seguir els passos d’elaboració rigorosament per a treure el màxim profit de les 
elaboracions.


